
JKOKOULUTUSESITTELY



OPISTO LUKUINA

• Pitkissä koulutuksissa noin 450 opiskelijaa
• Vakinaista henkilökuntaa 60; 

• opetushenkilökuntaa 36 , HTP 24

• Tuntiopettajia noin 50
• Keski-Suomen maakunnan suurin ja Suomen suurimpia kansanopistoja
• Majoitusrakennukset ”Kartano” ja ”Patruuna” avattu elokuussa 2014
• Majoitusta n. 120 henkilölle



ASUMINEN OPISTOLLA

Opisto sijaitsee n. 3 km Jyväskylän keskustasta. 
Opistolla on oma viihtyisä asuntola.
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KASVATUS- JA OHJAUSALAN 
PERUSTUTKINTO
• Lastenohjaaja
• Nuoriso- ja yhteisöohjaaja

KASVATUS- JA OHJAUSALAN 
AMMATTITUTKINTO
• Koulunkäynnin ja aamu- ja 

iltapäivätoiminnan ohjaaja
• Perhepäivähoitaja

PUHTAUS- JA KIINTEISTÖPALVELUALAN 
AMMATTITUTKINTO
• Henkilökohtainen avustaja
• Kodinhuoltaja
• Laitoshuoltaja
• Toimitilahuoltaja

SEURAKUNTA- JA HAUTAUSPALVELUALAN 
AMMATTITUTKINTO
• Suntio
• Hautaustoimistotyöntekijä

AIKUISTEN PERUSOPETUS
• Aikuisten maahanmuuttajien lukutaitovaihe (LUK)
• Aikuisten perusopetuksen alkuvaiheen koulutus (APA)
• Aikuisten perusopetuksen päättövaihe (AIPE)

PERUSOPETUKSEN LISÄOPETUS 
• Kymppiluokka, Kasvun paikka

VAPAAN SIVISTYSTYÖN 
KOULUTUKSET:
• Graafisen suunnittelun koulutus
• Musiikin koulutus
• Teatterikoulutus
• Sisustussuunnittelun monimuotokoulutus
• Avoin korkeakouluopiskelu
• Opistovuosi oppivelvollisille



Kiinnostaako sinua näyttelijäntyö ja teatterin tekeminen? 
TEATTERIKOULUTUS
• Kehitä itseäsi näyttelijänä, ilmaisijana 

ja laaja-alaisena teatterintekijänä. 
• Näyttelijäntyö – oma ilmaisu

• mm. näyttelijäntyö, improvisaatio, laulu, tanssi, 
• akrobatia-parkour, kameranäytteleminen, 

naamioteatteri

• Dramaturgia
• mm. dramaturgian perusteet, 

käsikirjoitus, esitysanalyysi



TEATTERIKOULUTUS

• Esitysten valmistaminen
• Draamakasvatuksen perusopinnot, 25 op

• opiskellaan ja tutkitaan draaman ja teatterin keinoja opetus- ja kasvatustyössä 
sekä draamaa taideaineena eri kasvatus- ja oppimisympäristöissä



Töihin tai opiskelemaan graafiselle alalle?
GRAAFINEN SUUNNITTELU
• Monipuolinen, käytännönläheinen tutustuminen 

graafiseen alaan.
• Graafista suunnittelua käsin ja tietokoneella
• Visuaalinen ilmaisu ja oman tyylin löytäminen
• Graafisen alan ohjelmistot
• Portfolio ja verkostoja työelämään
• Valintakokeisiin valmistautumista



• Sisältöjä mm.
• ohjelmistot (Photoshop, Illustrator, InDesign, 

Premiere, After Effects)
• videotuotanto, valokuvaus
• sommittelu, piirustus, maalaus
• typografia
• kuvitus, sarjakuva
• logosuunnittelu ja yritysilmeet
• projektit, työharjoittelu ja portfolio

GRAAFINEN SUUNNITTELU



Syvenny musiikin kiehtovaan maailmaan!
MUSIIKIN KOULUTUS
• Kehitä monipuolisesti musiikin 

tuntemustasi, musiikin tekemisen 
ja tuottamisen osaamistasi sekä 
esiintymis- ja ilmaisutaitojasi. 

• Löydä musiikista itsellesi 
merkityksellinen sisältö ammatti-
tai harrastusmielessä.

• Valmiuksia jatko-opintoihin tai 
alanvaihtoon

• Esiintymiskokemusta ja keikkoja



MUSIIKIN KOULUTUS
• Sisältöjä:

• Bändi- ja kuoro-opintoja 
• Instrumenttiopetusta
• Musiikin perusopintoja (musiikin teoria, 

historia, nuotinnus…)
• Musiikin tekemistä (säveltäminen, 

sanoittaminen, sovittaminen…)
• Rytmimusiikkia, teatterimusiikkia, 

maailmanmusiikkia…
• Studiotyöskentelyä ja musiikin tuottamista



• Lastenohjaaja on kelpoinen toimimaan mm. 
varhaiskasvatuksen lastenhoitajana päiväkodissa, 
kerhotoiminnassa, perhepäivähoitajana, 
seurakunnan lapsi-, perhe- ja varhaisnuorisotyössä, 
perhetoiminnassa sekä ohjaajana perusopetuksen 
aamu- ja iltapäivätoiminnassa. 

• Työympäristöinä voivat olla myös erilaiset järjestöt.

Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto
LASTENOHJAAJA 



• Nuoriso- ja yhteisöohjajana työskentelet eri ikäisten 
ihmisten parissa. Ohjaat, opastat ja tuet iältään ja 
taustaltaan erilaisia ihmisiä yksilönä ja ryhmissä

• Työn painopisteenä on osallisuuden lisääminen, 
kansalaistoiminta ja monikulttuurinen työ. Työssäsi 
voit hyödyntää omia kiinnostuksen kohteitasi, 
luovuuttasi ja erityisosaamistasi

• Nuoriso- ja yhteisöohjaajana voit työskennellä 
esimerkiksi nuoriso- ja vapaa-ajan ohjauksen 
ympäristöissä, erilaisissa projekteissa, yksityisellä 
sektorilla sekä erilaisissa kansalais- ja 
järjestötoiminnan tehtävissä. 

Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto
NUORISO -JA YHTEISÖOHJAAJA



• Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaaja 
osallistuu eri-ikäisten ihmisten kasvatuksen ja toimintakyvyn 
tukemiseen ja ohjaamiseen. Hän osaa edistää oppimista 
yhdessä opettajan ja muun opetushenkilöstön kanssa. Aamu-
ja iltapäivätoiminnan ohjauksessa hän kykenee 
työskentelemään itsenäisesti ja suunnitelmallisesti.

• Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaaja voi 
työskennellä eri-ikäisten asiakkaiden ohjaustyössä eri 
koulutusasteilla, koulutusmuodoissa ja aamu- ja 
iltapäivätoiminnassa sekä vapaa-ajan toiminnassa.

Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinto 
KOULUNKÄYNNIN JA AAMU- JA 
ILTAPÄIVÄTOIMINNAN OHJAAJA



• Opistovuoden tavoitteena on vahvistaa nuoren opiskelutaitoja ja 
valmiuksia jatkaa toisen asteen koulutukseen, tarjota tukea 
elämänpolun suunnitteluun ja elämäntaitojen hallintaan. Opisto on 
yhteisöllinen oppimisympäristö, joka tarjoaa opiskelijalle 
kokonaisvaltaisen ohjauksen ja tuen.

• Elokuussa alkavan oppivelvollisuuskoulutuksen sisällöt koostuvat 
yhteisistä opinnoista (24 op) sekä suuntautumisopinnoista (29 op).  

• Yhteisiä sisältöjä ovat mm. opiskelu-, itsetuntemus- ja 
työelämätaidot, vuorovaikutus- ja viestintätaidot, matemaattiset 
perustaidot, opiskelu- ja urasuunnittelutaidot sekä elämänhallintaan 
liittyvät taidot.  

• Suuntautumisopinnoiksi voit valita esimerkiksi ammatillisten 
opintojen sisältöjä kasvatus- ja ohjausalalta tai osia opiston 
kansanopistokoulutusten sisällöistä (musiikki, teatteri, graafinen 
suunnittelu). 

maksuton laajennetun oppivelvollisuuden piiriin kuuluva koulutus

OPISTOVUOSI OPPIVELVOLLISILLE



• Numeroiden korottaminen, HOPS
• Ammatinvalinnan varmistaminen
• Harrasteopintoina musiikki-, atk-, kädentaidot- ja 

yhteisölliset opinnot
• Itsenäisen asumisen vuosi, internaattiohjaus
• Sosiaalisten taitojen kehittäminen yhteisössä

Perusopetuksen lisäopetus
KYMPPILUOKKA: KASVUN PAIKKA



• KASVATUS- JA OHJAUSALAN AMMATTITUTKINTO   
• perhepäivähoitaja 

• PUHTAUS- JA KIINTEISTÖPALVELUALAN AMMATTITUTKINTO 
• henkilökohtainen avustaja, kodinhuoltaja
• laitoshuoltaja, toimitilahuoltaja 

• SEURAKUNTA- JA HAUTAUSPALVELUALAN AMMATTITUTKINTO 
• suntio 
• hautaustoimistotyöntekijä 

MUUT AMMATILLISET TUTKINNOT



JYVÄSKYLÄN KRISTILLINEN OPISTO
Sulkulantie 28, 40520 JYVÄSKYLÄ 

Puh. +358 (14) 334 8000, toimisto@jko.fi

www.jko.fi
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